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om provning.
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Kostnaden avser släckning av eld i en norsk O-vagn nr

17713, vilken framfördes Trondheim - Narvik 1 t&g 4450 ooh i

vilken eld observerades vid tågets.^gjggg^ttifcS^ti^toBByedflnxvBöU
84/0 1941. Vagnen skildes från tåget vat-

tenkastare fOr släokning av elden. TiUräokligt med vatten kun

de dook icke erhållas ur vattenkastaren, varfOr brandkåren i

Älvsby tillkallades av Stins. Boden den 15 september 1941.

H* Brinck

tjf.

Iter till TrafiklnspektOren vid 20 trafiksektionen med
anhållan om upplysning om

1) vagnens last

2) orsaken till brandens uppkomst (självantändnlng, an
tändning genom gnistor från lok.eto.) Luleå den 13 oktober 1941

0. Helge Sjöblom

Statens Järnvägar
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Br^^i 16 okt. 1941. Stins iy fOr frågornas besvarande, eu. Algot Fritz

Ti Boden.

I  Vagnens last utgjordes av styokegods, emballerat i lådor.
{  En del lådor, som fOUo sönder innehOllo bl.a. skomakeriverk-
I

tyg, skrivmateriel, gasskyddsmateriel m.m. Närmast golvet lå-

go gastäta dörrar, vilka delvis förstördes av elden.

Elden hade uppkommit genom gnistor, förorsakade av att

bromsblooken å vagnen släpat'mot hjulen, varvid de uppkomna



i[g®llf^^^ö^SrtfÉÖé"vanBtra hjulet 1 fird- i

riktningen» Detta konstatéf^Sé^^P^^ifnää^uä^å^fiékning tillBamDfiin^^'^ i
med Landsfiskal Sriossoni vilken tillkallades samtidigt med

kåren. Älvshy den 20/10 1941.

L. Halle

Statens Järnvägar
20 Trafiklnspektörsexp.
Boden 24 okt. 1941

under åberopande av stins Äy här ovan avgivet yttrande.
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